Vi tar hand om din
tjänstepension
Enligt PA-KFS

Du som arbetar i ett kommunalt bolag
och är född 1953 eller tidigare har en
tjänstepension som heter Gamla PA-KFS.
KPA Pension har fått förtroendet av
arbetsmarknadens parter att vara förvalsbolaget för dig som inte gör ett aktivt val
för tjänstepensionen. Dina pengar placeras
då i en traditionell försäkring som ger
trygghet genom ett garanterat pensionsbelopp och återbetalningsskydd. Dessutom
är avgiften är låg.
Vi placerar dina pensionspengar så att du
ska få en långsiktigt god avkastning och
alltid med omtanke om både människa
och miljö. Det betyder att dina pengar
aldrig placeras i företag som tillverkar
vapen, tobak, spel eller alkohol.

Har du frågor om ditt pensionsavtal?
Pensionsvalet administrerar och svarar
på frågor om PA-KFS. Du kan kontakta
dem på telefonnummer 020-650 111
eller besöka pv.se

Kontakta oss gärna!
Du är välkommen att kontakta oss om
du har frågor om de pensionspengar du
har placerade hos oss. Vår Kundtjänst
når du på telefonnummer 020-650 500
eller kundservice@kpa.se

Din arbetsgivare betalar
Är du mellan 28–65 år betalar din arbetsgivare varje månad in 1,5 procent av
din pensionsgrundande lön till den här
pensionen.
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Trygghet för din familj
Återbetalningsskyddet är en trygghet för din familj. Om du dör betalas ditt sparade
pensionskapital ut till dina anhöriga. Om du däremot väljer att inte ha ett återbetalningsskydd blir din tjänstepension något högre. Om du redan är kund men är osäker på om du
har ett återbetalningsskydd så kan du logga in på Mina sidor som du hittar på kpa.se.
Låga avgifter ger dig mer i pension
Avgifterna betyder mycket för hur stor din pension blir. Varje år betalar du en fast avgift
på 48 kronor och en förvaltningsavgift på 0,15 procent av pensionskapitalet. Det är lågt,
jämför oss gärna med de andra pensionsbolagen!
Du bestämmer utbetalningstid
Du bestämmer själv om pensionen ska betalas ut så länge du lever eller under en kortare
utbetalningstid, minst 5 år.
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